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மாநிலம் 

தமிழ்நாடு 

கடலலார கூட்டுப் பயிற்சிக்கு சசன்னை வந்தது சதன்சகாரிய 
கப்பல் 

 கடலனோப் தோதுகோப்பத தனப்தடுத்தும் பகில், இந்ிோ – 
தன்தகோரிோ ோடுகள் இபடல கடந் 2004-ம் ஆண்டு ஒப்தந்ம் 
லற்தகோள்பப்தட்டது. இன்தடி,இபேோட்டு கடலனோக் கோல் 
தபடகளும் இபந்து கூட்டுப்திற்சிப லற்தகோண்டு பேகின்நண 
.இந்ிோ – தன்தகோரிோ கடலனோக் கோல்தபடின் 6-து 
கூட்டுப்திற்சி,ஏப்ல் 5-ம் லி  தசன்பண கடல் எல்பனப் தகுிில் 
டக்கிநது.இில்தங்லகற்தற்கோக, தன்தகோரிோ ோட்டு கடலனோக் 
கோல்தபடின் ‘தோலோ’ என்ந கப்தன தசன்பண துபநபகம் 
ந்படந்து.  

தைியார் பள்ளிகளுக்கு அனமச்சர் சசங்லகாட்னடயன் எச்சரிக்னக 

 த்ிஅசுடன் இபந்து பல் கட்டோக 500 தள்பிகபில் 
ிஞ்ஞோண அநிில்ஆய்வுக்கூடம் அபக்கப்தட உள்பது.இந் 
ஆய்கத்ில் திற்சி அபிக்கவுள்ப 500 ஆசிரிர்களுக்கு, அதரிக்க 
லதோசிரிர்கள் திற்சி அபிக்கவுள்பணர்.னிந் திரிிணபேக்கு 
தோடக்கிபன குப்புகபில், 25 சீ இடஒதுக்கீட்பட 
கபடதிடிக்கோ ணிோர் தள்பிகள், சிதிஎஸ்இ தள்பிகள் ீது 
டடிக்பக எடுக்கப்தடும். 

லதசியசசய்திகள் 

எஸ்சி/எஸ்டி வன்சகாடுனம தடுப்புச் சட்டம் குறித்த உத்தரவு: இனடக்கால 
தனடவிதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு சதரிவித்துள்ளது 

 எஸ்சி, எஸ்டி ன்தகோடுப டுப்புச்சட்டம் தோடர்தோக அபிக்கப்தட்ட 
உத்வுக்கு இபடக்கோன படிிக்க உச்சீின்நம் 
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றுத்துிட்டது.எணினும் 10 ோட்களுக்குப் திநகு இது தற்நி ிரிோண 
ிசோப டத்துோக தரிித்துள்பது. 

இடஒதுக்கீடு சதாடரும் எை மத்திய அனமச்சர் ராஜ்நாத்சிங் 
சதரிவித்துள்ளார். 

 ஏற்தகணல அனில் உள்ப, னித் ற்றும் தங்குடிிணபேக்கு 
ங்கப்தட்டுபேம் இடஒதுக்கீட்டுக் தகோள்பகில் எந்ோற்நபம் 
தசய்பம் எண்ம் த்ிஅசுக்கு இல்பன என்றும் த்ி அசு 
இடஒதுக்கீட்டுக் தகோள்பகபல படிவுக்குக் தகோண்டு  உள்போக 
ந்ிகள் கிபப்திிடப்தடுகிநது. இப்தடி பெகங்கபோல் உபேோகிபள்ப 
ந்ிகள் பற்நிலும் நோணது'' என்நோர். 

சபாய் சசய்தி உத்தரனவ ரத்து சசய்து பிரதமர் உத்தரவு அளித்தார். 

 ததோய் தசய்ிகபப தபிிடும் தத்ிரிபகோபர்கபின் அங்கீகோத்ப 
த்து தசய்பம் உத்ப த்து தசய்து திர்லோடி 
உத்ிட்டுள்போர்.ததோய் தசய்ிகபப தப்பும் தத்ிரிபகோபர்கள் ீது 
டடிக்பக எடுக்கப் லதோோக, த்ி கல் ஒனிதப்புத்துபந 
அபச்சர் ஸ்ிபேிஇோணி அநிித்ோர்.சபக பனபங்கள் பனம் 
லதோனிோண தசய்ிகபப தச் தசய்ோலும், சினதத்ிரிபககள், 
தத்ிரிபகோபர்களும், ங்களுக்கு லண்டோர்கள் தற்நி நோண 
தசய்ிகபபப் தப்திிடுோலும் இத்பக டடிக்பக அசிம் 
எண அர் தரிித்ிபேந்ோர். 

நதிகள் இனைப்னப துரிதப்படுத்த லவண்டும் :மத்திய அரசுக்கு 
நாடாளுமன்ற நினலக்குழு பரிந்துனர சசய்துள்ளது 

 ிகள் இபப்பத துரிப்தடுத் லண்டும் என்று ோடோளுன்ந 
எம்திக்கள் ிபனக்குழு த்ி ீர்பத்துபந அபச்சகத்துக்கு 
தரிந்துப தசய்துள்பது. 

 இந்ிோில் தள்பம் கோோக 456.40 னட்சம் தெக்லடர் ினங்கள் 
தோிப்தபடந்துள்பண.தள்பப்ததபேக்பக சோபிக்க ோோக இபேக்கும் 
ோினங்கள் ற்றும் பெணின் திலசங்கள் குநித்தும் இக்குழு ஆய்வு 
தசய்துள்பது.இன்தடி, தறும் 8 ோினங்கள் ட்டுல 192 
அபகபின் தள்பப்ததபேக்பக டுக்க பன்தணச்சரிக்பக 
டடிக்பககபப எடுத்ிபேப்தோகவும் அில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது. 
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சர்வலதசியசசய்திகள் 

சபாலிவியாவில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர்அளவு 6.8 

 தன்அதரிக்க ோடோண ததோனிிோில் சக்ி ோய்ந் ினடுக்கம் 
ஏற்தட்டது.இந் ினடுக்கம் ரிக்டர் அபவுலகோனில் 6.8 ஆக 
திோகிது. 

 தன்அதரிக்க ோடோண ததோனிிோில் தோகுல எல்பன ஓத்ில் 
562 கிலனோீட்டர் ஆத்ிற்கு சக்ி ோய்ந் ினடுக்கம் 
ஏற்தட்டது.இந் ினடுக்கம் ரிக்டர் அபவுலகோனில் 6.8 ஆக 
திோகிது.இந் ினடுக்கத்ின் அிர்வுகள் ோட்டின் தன 
இடங்கபில்உப்தட்டுள்பது. 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்சமாழி திருவிழா சதாடக்கம் 

 சிங்கப்பூரில் ிழ்தோி ிபேிோ கடந் ோர்ச் 31-ம் லி 
தோடங்கிது.இவ்ிோ பேம் 29-ம் லி ப 
படததறுகிநது.சிங்கப்பூரின் 4 அிகோபூர் தோிகபில் ிழும் 
ஒன்று.அந் ோட்டில் ிழ் தசித்லோங்க அசு ஆவுடன் கடந் 
2000-ோது ஆண்டில் ‘ிழ்தோிகவுன்சில்’ தோடங்கப்தட்டது.அந் 
அபப்பு சோர்தில் கடந் 2007 பல்ஆண்டு லோறும் ஏப்ல் ோம் 
பழுதும் ிழ்தோி ிபேிோ டத்ப்தடுகிநது. 

வைிகசசய்திகள் 

சபட்லரால், டீசல்வினல: 4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு கடும் உயர்வு 

 ததட்லோல் ிபன, 13 கோசுகள் அிகரித்து, னிட்டபேக்கு 76.72 
பைதோோகவும், டீசல் ிபன லற்பந ிபனில் இபேந்து 14 
கோசுகள்அிகரித்து, னிட்டபேக்கு 68.38 பைதோோகவும் 
உர்த்ப்தட்டுள்பது. கடந் ஆண்டு ஜூன் ோம் பல் எண்தய் 
ிறுணங்கள் ததட்லோல், டீசல் ிபனப ிணந்லோறும் என்ந 
அடிப்தபடில் ிர்ம் தசய் தோடங்கிண. அன்தின் ோள்லோறும் 
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சினகோசுகள் அபவுக்கு ததட்லோல்,டீசல் ிபனில் ோற்நங்கள் 
தசய்ப்தட்ட லதோிலும், அது ோம் பழுதும் தோத்ோக தோர்க்கும் 
லதோது, ிபன உர்வு அிகோக இபேந்து பேகிநது. 

பதவிலயற்புகள்  

நாஸ்காம் தனலவர்:லதப்ஜாைிலகாஷ் லதர்வு 

 இந்ி கல்தோில் நுட்தத்துபந கூட்டபப்தோண ோஸ்கோம் 
பனோக லப்ஜோணிலகோஷ் லர்வு தசய்ப்தட்டுள்போர்.இர் 
இன்தடல் ிறுணத்ின் தற்கோசி திரிின் ிர்ோக இக்குர் 
திப sகித்ோோர். 

வினளயாட்டுசசய்திகள் 

ரலபல்நடால் மீண்டும் பதலிடம் 

 தடன்ணிஸ் ரிபச தட்டினில் டோல் ீண்டும் பனிடத்ப 
திடித்துள்போர். லதல் டோல் சீதத்ில் ம்தர் ஒன் இடத்ப 
சுிட்சர்னோந்ின் லோஜர்ததடரிடம் இந்ிபேந்ோர். 

‘ஸ்விங்கிங்’ பிலாண்டர் பிரமாதம்: சதன்ஆப்பிரிக்கா வரலாற்று சதாடர் 
சவற்றி 

 தஜோெோன்ணஸ்தர்க் தடஸ்ட் லதோட்டிில் ஆஸ்ிலனிோ ன் 2து 
இன்ணிங்ஸில் 492 ன்கள் ித்ிோசத்ில் ிகப் ததரி லோல்ி 
கண்டது.தன்ஆப்திரிக்கோ அி 1970-க்குப் திநகு ங்கள் தசோந் 
ண்ில் ஆஸ்ிலனிோப தடஸ்ட் தோடரில் ழீ்த்ி 3-1 என்று 
தோடபக் பகப்தற்நிபள்பது. 

 


